
 

 

Příloha č. 2, Výzvy č.18 – MAS Lašsko z.s. – IROP – Sociální podnikání 

Kritéria věcného hodnocení:  
 

Kritéria věcného hodnocení mají formu hodnotící, tzn. každé kritérium je bodově ohodnoceno. Maximální počet bodů, které může žadatel získat je 100 bodů u každé 

aktivity.  Minimální bodová hranice je stanovena na 50 % z celkového počtu bodů, tzn. 50 bodů. Pokud žádost o podporu nedosáhla či nepřesáhla minimální bodovou 

hranici, bude vyřazena z dalšího procesu hodnocení. Hodnocení kritérií věcného hodnocení je popsáno v Interních postupech MAS Lašsko, z. s. kap. 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VZNIK NOVÝCH A ROZVOJ EXISTUJÍCÍCH PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT V OBLASTI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 
Č. Název kritéria Hodnocení Referenční dokument 
VH1 Projekt vytváří nová pracovní místa pro cílovou skupinu  30 Projekt vytvoří pracovní místa pro cílovou skupinu o celkovém úvazku 2,500 

FTE a vyšším. 
Podnikatelský plán 
Žádost o podporu 

20 Projekt vytvoří pracovní místa pro cílovou skupinu o celkovém úvazku 1,500 
– 2,499 FTE. 

10 Projekt vytvoří pracovní místo/a pro cílovou skupinu o celkovém úvazku 
0,400 – 1,499 FTE.  

5  OSVČ získá 5 bodů, pokud zakládá nebo rozšiřuje sociální podnik a 
nezaměstnává jiné osoby. 

VH2 Procentuální podíl cílových skupin na celkovém počtu 
zaměstnanců sociálního podniku (minimální požadavek 30%) 

25 Podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 76 % - 100 % Podnikatelský plán 
Žádost o podporu 20 Podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 51 % - 75 % (včetně) 

15 Podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 30 % - 50 % (včetně) 

0 Podíl zaměstnanců z cílových skupin činí méně než 30% 

VH3 Výše celkových způsobilých výdajů projektu, při podání 
žádosti o podporu 

15 Výše celkových způsobilých výdajů projektu je do 1 000 000 Kč včetně Žádost o podporu 
 10 Výše celkových způsobilých výdajů projektu je 1 000 001 Kč – 2 000 000 Kč 

5 Výše celkových způsobilých výdajů projektu je ve výši 2 000 001 Kč a více 

VH4 Je doloženo souhlasné stanovisko obce se záměrem 
sociálního podnikání 

30 Ano, je doloženo souhlasné stanovisko obce s realizací projektu podepsané 
oprávněnou osobou 

Žádost o podporu 

0 Ne, není doloženo souhlasné stanovisko obce s realizací projektu nebo není 
podepsané oprávněnou osobou 

 


